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BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referatet. Referatet kan læses på
https://bibchef.dk/bestyrelsensarbejde/bestyrelsesreferater

Godkendt

3. Økonomi /Erik

Økonomien balancerer fint – der er pt. ikke
mange udgifter.

4. Erfaringer/dilemmaer ved genåbningen

Kontrol af coronapas giver udfordringer og
konflikter flere steder. Særligt i forbindelse
med fritagelse, som ikke kræver
dokumentation.
Der er fortsat langt færre, der benytter
bibliotekerne, selv om der er adgang med
coronapas.
BCF arbejder for at få afskaffet coronapasset.
Vi skriver om udfordringerne i næste
nyhedsbrev.

5. Status på de tre medlemsmøder /ved
arbejdsgrupperne

Første medlemsmøde om FN’s verdensmål
afvikles digitalt den 26. maj.
Til efteråret kommer planlægges et
medlemsmøde med internationalt fokus over
to dage med emnerne organisation og ledelse
+ community building.
På bestyrelsesseminaret til august drøfter
bestyrelsen mulighederne for at lave et
medlemsmøde, der inviterer
samarbejdsparter til en drøftelse om

udviklingen af de digitale bibliotekstilbud.
Vi fortsætter arbejdet med at dyrke det gode
samarbejde. Dette arbejde må gerne
kommunikeres til medlemmerne.
6. Årsmøde /Marie, Ravinder, Berit og Andrew
Medbring forslag til temaer og eventuelle
oplægsholdere til næste årsmøde

Det bliver et langt sejt træk at få folk tilbage til
bibliotekerne. Temaet kan eventuelt handle
om det nye, vi inviterer borgerne ind til i
stedet for fokus på ”tilbage til hverdagen”.
Input til årsmødegruppen:
Ralph Stacey som oplægsholder om
faciliterende ledelse og borgerinddragelse.
Alternativt Patricia Shaw.
Fokus på det fysiske bibliotek. Hvordan laver vi
eksempelvis fysiske arrangementer, der
adskiller sig fra de digitale?
OECD har lavet en rapport om innovation i det
offentlige, der viser, at det går godt i Danmark,
men der er to udfordringer: Innovation er
udfordret på tværs af siloer + der er en
nulfejlskultur.
Husk det nære lederskab som opfølgning på
de store linjer.

7. Information om IFLA og Eblida / Marie

Andrew stiller op til Eblida. Valg senere på
måneden. IFLA bliver igen i år en digital
konference. Det giver også flere mulighed for
at snuse til det internationale.

8. Kommunikation /Ellen

Næste nyhedsbrev skal omhandle corona, og
indeholde en reminder om medlemsmødet.
Bestyrelsen skal huske at melde sig til og
opfordres til at udbrede kendskabet. Vi
kontakter CB’erne med henblik på at dele
informationen.
Andrew tilbyder at oversætte nøglesider på
hjemmesiden til engelsk.

9. Eventuelt

Der er et spørgeskema om prioriteringen af
midler på vej. Vi deler det i BCF’s nyhedsbrev.
Next Library bliver online her til juni. BCF
bliver partner.
Fremfærd Bruger: midler afsat til
kompetenceudvikling. BCF videreformidler en

survey, der skal undersøge, hvilke
kompetencer vi skal have løftet.

